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Svůj hlas kandidátům do ZM právě odevzdávají manželé Hamplovi s malým
Lukáškem.

Na průběh voleb dohlížely volební komise. Snímek je z volebního okrsku
č. 2 (nová škola).
2 x foto: Sm

P O D ù K O VÁ N Í
Sdružení nezávislých kandidátů občanů Zdic, Černína a Knížkovic
děkuje všem voličům, kteří nám vyjádřili svoji podporu.
Ujišťujeme vás, že učiníme vše, co bude v našich silách, abychom vaši
důvěru ve volebním období 2006 - 2010 nezklamali.
Místní organizace ODS dûkuje v‰em vo liãÛm, kteﬁí nám dali své hlasy, díky kte r˘m jsme se stali druhou nejúspû‰nûj‰í
stranou ve mûstû.
Dûkuje Va‰e ODS.
âSSD: Dûkujeme za dÛvûru,
na‰e sliby obãanÛm splníme
V komunálních volbách získala ČSSD ve
Zdicích tři místa v zastupitelstvu města. "Je
to zásluha rozumných lidí, kteří kolem sebe
vidí velké úspěchy současného vedení města
s účastí sociální demokracie. Za jejich hlasy
ve volbách velmi děkujeme a vážíme si důvěry v nás vložené," řekl poslanec a dosavadní
zdický místostarosta Richard Dolejš.
Tři mandáty ČSSD umožňují pokračování
spolupráce se Sdružením nezávislých kandidátů
občanů Zdic, Černína a Knížkovic. V nejbližší
době jde především o dokončení bytového domu
v Černíně, rekonstrukci koupaliště, opravu společenského klubu a stavbu nové knihovny, vybudování moderní hasičské zbrojnice a pokračování další etapy rekonstrukce ulic a chodníků.
"Jako poslanec pracuji již v současné době na
tom, aby město na tyto nákladné investice dostalo dotaci ze státního rozpočtu, tak jako v minulých letech, kdy díky ČSSD Zdice získaly od státu 230 milionů korun. Pro rok 2007 chci do státního rozpočtu prosadit přibližně deset milionů
korun na druhou etapu rekonstrukce společenského domu a stavbu nové knihovny," doplnil
poslanec Dolejš.
- tb -

POZVÁNÍ
na ustavující zasedání zastupitelstva
mûsta Zdice, které se koná
v pondûlí 6. listopadu 2006
v 19 hodin v místním kinû.

Ze zasedání zastupitelstva
mûsta Zdice 16. 10. 2006
ZM vzalo na vědomí
• informaci o snížení poplatku za užívání veřejného prostranství firmě AGROHERB z důvodu odstranění tvrdosti
ZM schválilo
• změnu č. 2 územního plánu města Zdice
ZM souhlasilo
• s rozpočtovým opatřením č. 3 roku 2006
• s prominutím pohledávky TJ Lokomotiva Zdice
ve výši 350.000,-Kč
• ZM souhlasí s odkoupením části pozemku p.č.
1841 v k.ú. Zdice do majetku města
Diskuse byla zaměřena
• na rekonstrukci bytového domu čp. 1 v Černíně
(způsob dodělání prací náhradními firmami a soudní
vymáhání pohledávek u zadlužené firmy AZ Řemesla)
• změnu č. 2 ÚPM - optimalizace trati Beroun Zbiroh
• umístění kontejnerů v souvislosti s rekonstrukcí
Erbenovy ulice
• nutnost vodorovného dopravního značení
v Erbenově ulici, porušování "ZÁKAZU VJEZDU"
z této ulice směrem k čp. 764 (průjezd uličkou)

Nová publikace
a kalendáﬁ v prodeji
Prostřednictvím více jak 150 fotografií, které
jsou v knize "Zdice na starých pohlednicích",
mají čtenáři možnost seznámit se s proměnami
našeho města od roku 1898. Pohlednice jsou doprovázeny obsáhlými popisky.
Nástěnný kalendář "Zdice 2007" obsahuje 12 fotografií velikosti A3 a úvodní stranu s dalšími
10 snímky. Knihu za 199,- Kč a kalendář za 99,Kč je možno zakoupit v pokladně MěÚ, v prodejně pí Tykalové v Husově ulici a v prodejně
Spotřebního zboží U Kovárny.
- sm • zvýšený dohled Městské policie v úseku za
zdravotním střediskem.
• řešení dopravní situace v ulici Komenského
• způsob fungování kamerového systému v obci
Na závěr starosta města poděkoval přítomným zastupitelům, pracovníkům MěÚ, členům výborů
a komisí města za vykonanou práci během volebního období 2002 - 2006
Mgr. Miroslav Holotina, starosta města
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Veliká rekonstrukce společenského domu probíhá podle plánu. Pohled do
hlavního sálu, kde se buduje nová podlaha.
Přinášíme informace o prováděných i v nejbližší době začatých investičních akcích.
Rekonstrukce Společenského domu
Ač to není na první pohled zvenčí vidět, uvnitř
společenského domu provádí firma Spektra, s. r. o.,
Beroun rekonstrukci. Do konce roku bude opraven
hlavní sál a přísálí, ve kterých bude nová podlaha,
dále bude rozšířeno hygienické zázemí a rozvedena
vzduchotechnika. Bude přistaveno nové přísálí, které bude sloužit jako galerie či přednášková místnost.
Práce probíhají dle stanoveného harmonogramu.
Koupaliště
V současnosti firma GHC Invest, s. r. o., Praha
dokončuje technicky i finančně náročné betonování celého bazénu. Než beton vyschne, aby mohl
být obložen keramickým obkladem a natřen, budou probíhat práce na objektu strojovny a na zpevněných plochách okolo bazénu. Do konce listopadu tohoto roku bychom měli mít 1. etapu rekonstrukce koupaliště hotovou.
Rekonstrukce Erbenovy ulice před závěrem
V současné době je dokončena v Erbenově ulici
asfaltová vrstva komunikace a probíhá pokládka zámkové dlažby chodníků. Nakonec budou osazeny dopravní značky. Při asfaltování Erbenovy ulice byl proveden současně asfaltový přetah části ulice Velízská.
Vybudování tlakové kanalizace
v ulici Na Vyhlídce
Je dokončen výtlačný řad tlakové kanalizace (hlavní řad) v části ulice Na Vyhlídce. Z důvodu výškového převýšení nebylo zde možné realizovat gravitační
kanalizační řad. V současné době jsou osazeny jímky
u rodinných domů včetně napojení na hlavní řad. Po
osazení čerpadla v jímce bude dokončeno připojení
samostatného rodinného domu.
Rekonstrukce čp. 1 v Černíně na bytové jednotky
Probíhají dokončovací práce objektu čp. 1 v Černíně.
Osazují se kuchyňské linky, je osazeno tepelné čerpadlo,
dokončuje se pokládka dlažeb na společných chodbách,
probíhá malování včetně úklidu. Dokončují se terénní úpravy a zpevněné plochy u objektu.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Jsou dokončeny základy pro novou halu (patky
včetně základ. prahů), která bude součástí hasičské
zbrojnice. V polovině měsíce listopadu bude zahájena vlastní montáž této haly.
Opravy komunikací
Z plánovaných oprav komunikací firmou
Strabag se v letošním roce počítá ještě s úpravou
komunikací v Knížkovicích a novým asfaltovým
povrchem na Zdíkově náměstí, v ulici Hroudská
a směrem ze Zdíkova náměstí ke hřbitovu. Další
opravy jsou přeloženy na příští rok.

Snímek z právě probíhající rekonstrukce koupaliště byl pořízen 16. října. V době vydání listopadového čísla Zdických novin už bude minulostí. 2x foto: Sm

Komunální volby 2006
Volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily
v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2006.
Ve Zdicích, Černíně a Knížkovicích se volilo
v těchto volebních okrscích:
č. 1 - Zdice - budova staré školy
č. 2 - Zdice - budova nové školy
č. 3 - Zdice - budova zdického kina

č. 4 - Černín - hostinec U Šmídů
č. 5 - Knížkovice - budova hasičské zbrojnice
Celkem bylo zapsáno 3133 voličů, u voleb bylo vydáno 1633 obálek, tzn., že volební účast byla
52,12 %. Voliči volili patnáctičlenné zastupitelstvo města. Výsledky voleb jsou patrné z následujících přehledů.

Celkové výsledky komunálních voleb:
1
2
3
4
5
6

Kandidátní listina
SNK obč. Zdic, Černína a Knížkovic
Česká strana sociálně demokratická
NEZÁVISLÍ PRO ZDICE
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana

Hlasy absol.
7 479
4 525
1 095
940
2 097
6 210

Hlasy v %
33,47
20,25
4,90
4,21
9,38
27,79

Počet mandátů
6
3
0
0
1
5

Výsledky voleb v jednotlivých okrscích:
1
2
3
4
5
6

Kandidátní listina
SNK obč. Zdic, Černína a Knížkovic
Česká strana sociálně demokratická
NEZÁVISLÍ PRO ZDICE
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Občanská demokratická strana

č.1
2 191
1 395
444
373
607
2 565

č.2
2 422
1 431
368
224
657
1 347

č.3
2 330
1 406
242
290
550
1 599

č.4
317
128
24
8
49
350

č.5
219
165
17
45
234
349

Zvolení členové zastupitelstva města:
Příjmení a jméno
Holotina Miroslav, Mgr.
Smíšková Jana, Mgr.
Landa Přemysl
Dolejš Richard
Manda Zdeněk
Růžičková Monika, MUDr.
Klika František, MUDr.
Johan Oldřich, Ing.
Prokopová Jana, Ing.
Házl Ivan
Červený Petr
Rabochová Ivana
Lhotáková Jana
Mol Josef, JUDr.
Peltan Rudolf, JUDr.

Věk
47
63
27
36
45
42
46
58
34
47
63
48
51
57
63

Počet hlasů
952
687
676
603
556
539
515
499
493
473
435
410
399
398
212

Kandidátní listina
SNK obč. Zdic, Černína a Kníž.
SNK obč. Zdic, Černína a Kníž.
SNK obč. Zdic, Černína a Kníž.
Česká strana soc. demokratická
SNK obč. Zdic, Černína a Kníž.
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
Občanská demokratická strana
SNK obč. Zdic, Černína a Kníž.
SNK obč. Zdic, Černína a Kníž.
Občanská demokratická strana
Česká strana soc. demokratická
Občanská demokratická strana
Česká strana soc. demokratická
Komunistická str. Čech a Moravy
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Výstava
drobného zvířectva přilákala dospělé i malé náv š t ě v n í k y.
Celkem si
mohli prohlédnout
777 zvířat.

Chovatelé vystavovali
Ve dnech 7. a 8. října uspořádala Základní organizace Českého svazu
chovatelů ve Zdicích výstavu drobného zvířectva na zdickém koupališti.
Představilo se zde na 250 exponátů králíků ve třiceti plemenných a barevných variacích. Návštěvníci tak měli unikátní příležitost zhlédnout
ušáky různých barev a velikostí. Ten největší vážil devět kilo (Belgický
obr), ten nejmenší pouhý jeden kilogram (zakrslý Rhönský).
Dále byla k vidění neméně zajímavá expozice drůbeže, ve které převládaly
slepice a také zde byly husy a kachny. Velké pozornosti návštěvníků se těšily
především zdrobnělé slepičky. V jedné voliéře byl vždy kohoutek a dvě slepičky stejné rasy a barvy - standardní výstavní kolekce. Voliér bylo letos
74. Mne nejvíce zaujala zdrobnělá kachna čárkovaná, protože je nádherně
pestře vybarvená.
A samozřejmě nesměli chybět holubi. Těch se nám letos sešlo na 149 klecí po jednom kuse a 27 voliér po šesti kusech. Opět to byla pestrá přehlídka
řady barevných variací, konkrétně na 29 plemen a barevných variací.
Návštěvníky upoutala voliéra holubů Římanů, protože byli větší než některé
zdrobnělé slepičky. Rozpětí jejich křídel se blížilo k délce jeden metr.
Třešničkou na dortu byla velká voliéra se třemi pávy, dále byli k vidění
okrasní bažanti, andulky, korely, dva páry papoušků, kanáři, tři klece potkanů a jedno čistokrevné morče, které mělo tak dlouhou srst, že vypadalo
jako klubíčko.

Foto: Sm

Naši výstavu svými šampióny obeslal přesně 101 vystavovatel z blízkého i dalekého okolí. Nejdůležitějším faktorem bylo hezké počasí, jelikož výstavu pořádáme na otevřeném prostranství a případný déšť by asi řadu návštěvníků odradil.
Myslim, že se bylo na co dívat a věřím, že návštěvníkům se výstava líbila.
Josef Košťálek, ZO ČSCH Zdice

V˘stava ovoce a zeleniny

Zahrádkáři si mají vždy o čem povídat. Na zdické výstavě ovoce a zeleniny zleva Václav Šimek v rozhovoru s Pavlem Bláhou, ing. Jiřím Šimanem a Zdenou Frýdlovou.
Foto: Sm
ZO Českého svazu zahrádkářů Zdice uspořádala po loňské odmlce další výstavu. Obvyklým
místem konání výstav zahrádkářů bývá
Společenský dům Zdice. Protože ale tento objekt
prochází velikou rekonstrukcí, představili zahrádkáři výsledky svého pěstitelského snažení
23. - 24. září ve výstavní síni zdické radnice, jejíž
prostory jsou sice menší, ale pěkné a útulné.
Na výstavě se prezentovali zahrádkáři ze Zdic,
Chodouně, Tetína, Srbska, Litomyšle, Svaté,
Chyňavy a Nesvačil. Z našeho města vystavovali:
paní M. Kopecká, V. Stuchlíková, J. Francová, V.
Doubková, M. Frýbertová, J. Knotková, V. Sluková, J. Jelenová, pan J. Prokš, ing. S. Rys,
V. David, Z. Štěpnička, M. Kuška, F. Gertner,
J. Lodr, M. Uher, V. Šimek.
Co všechno mohli návštěvníci výstavy obdivovat? Nejvíce byly zastoupeny různé odrůdy krásně
zbarvených jablek, dále hrušky, hroznové víno, kanadské borůvky, nechyběly dýně, cukety, pórek, cibule, brambory, papriky, rajčata, lilky, okrasné zelí,
artyčoky. Pestrou nabídku ovoce a zeleniny doplnily krásné květiny. Za pěkné naaranžování výstavy
patří poděkování paní učitelce Haně Laňové ze ZŠ
a MŠ speciální v Králově Dvoře, která se zahrádkáři spolupracovala již na předcházejících výstavách.

Velice vhodným doplněním výstavy byly výtvarné
práce dětí z právě uvedené školy. Zvlášť se líbily jejich keramické výrobky, jejichž výroba ukazuje, jakou dobrou zručnost mají děti ze speciální školy.
Na výstavě bylo možné získat také odbornou radu,
a to jednak u zahrádkářů, ale také v časopisech
Zahrádkář a Rukověť zahrádkáře, jejichž starší
čísla bylo možné na výstavě zadarmo získat. Pro
ženy byla připravena nabídka zajímavých receptů
ze zeleniny.
Veliký milovník zahrady - Karel Čapek - by
zdické zahrádkáře za jejich práci a lásku k zahradě
určitě pochválil. Oni možná zase mají rádi jeho zajímavé vyprávění v knize Zahradníkův rok. Výstavu navštívili kromě místních např. zájemci ze Žloukovic, z Nesvačil, dokonce zavítal návštěvník až
z východních Čech, který se o výstavě dověděl.
Na úspěšně zorganizované výstavě má velký podíl pan Václav Šimek, kterému hlavně pomohly se
zajištěním výstavy paní Marie Kopecká, Věra
Sluková, Marie Frýbertová a Jindřiška Francová.
Ze Zdic bylo mnoho vystavených exponátů použito 29. - 30. září na výstavě v Králově Dvoře, některé dokonce obdivovali ještě návštěvníci výstavy
konané 7. října v Hořovicích.
Jana Smíšková

Posvícenské hody
s âSSD se staly tradicí
Předvolební Posvícenské hody s ČSSD ve
zdickém hotelu Emilly se staly velmi zdařilou
akcí pro širokou veřejnost. Během posledního
nedělního odpoledne před komunálními volbami se v hotelu vystřídalo mnoho lidí, kteří
si vybírali z bohaté nabídky vepřových pochoutek a ochutnali i pravé posvícenské koláče a v mnoha případech po boku svých sousedů diskutovali o životě.
Zdaleka zde nebyli jen sympatizanti sociální demokracie, ale akci, při které hrála i hudba, si pochvalovali všichni, kdo přišli. "Úsměvné jsou zvěsti o tom, že posvícenské hody platilo město. Tento
nesmysl vyvrací fakt, že vepře jsem obstaral já a na
útratu v hotelu přispěli kandidáti do městského zastupitelstva a členové sociální demokracie. V této
akci pro její úspěch budeme pokračovat a věřím, že
se stane pro příští léta tradicí," řekl poslanec a dosavadní místostarosta Zdic Richard Dolejš. - tb -

Svoz nebezpeãného
odpadu
Městský úřad Zdice ve spolupráci s firmou
Komunální služby Hořovice uskuteční dne
11. listopadu SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
Aku baterie, ojeté pneumatiky, suché galvanické
články, vyřazené televizory, televizní obrazovky,
vyřazené lednice, vyřazené monitory PC, plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků, nádoby od
motorových olejů, fridexu, oleje motorové, převodové apod., zářivky, výbojky, zahradní chemie.
Sběrná místa:
Černín
9.45 - 9.55 hod.
Zdice - kotelna
10.00 - 10.20 hod.
Zdice - ZŠ Žižkova 10.25 -10.45 hod.
Zdice - u kostela
10.50 -11.20 hod.
Zdice - Kovošrot
10.50 -11.05 hod.
Knížkovice
11.30 -11.45 hod.
Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci hradí městský úřad.
Právnické osoby platí dle ceníku roku 2006.
Elektrozařízení prosíme odevzdávat kompletní!
Děkujeme občanům za spolupráci
a kladný vztah k životnímu prostředí.
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Nad fotografiemi se vzpomínalo
Od 27. září do 8. října se uskutečnila ve výstavní síni MěÚ výstava "Staré fotografie vyprávějí".
Byla poslední akcí, kterou kulturní
komise ZM a Společenský klub
Zdice uspořádaly v právě končícím
volebním období. Setkala se s velkým zájmem občanů a byla velmi
kladně hodnocena, což dokládá následující uspořádaná anketa:
Jaroslav Růžička, Černín:
"Výstava mě zaujala svojí rozmanitostí exponátů, které jsou očitým svědkem života a rozvoje našeho města
a okolí. Autorům výstavy přeji šťastnou ruku při výběru dalších akcí."
Helena a Jiří Kostlivých,
Dobřichovice:
"V září jsme navštívili na zdické
radnici fotovýstavu o minulosti Zdic,
která nám příjemně oživila nejen
vzpomínky z našeho mládí, ale Výstava "Staré fotografie vyprávějí" se setkala s velikým zájmem
i z historie města. Výstava nás velice občanů.
zaujala a těšíme se na její pokračování v příštím ro- zvědavostí a nedočkavostí těšila na výstavu starých
ce. Líbí se nám, jak město roste do krásy a rádi se fotografií. Sama jich po rodičích a prarodičích několik vlastním. Výstavu jsem navštívila třikrát
sem po více než 40 letech vracíme."
a pokaždé jsem našla něco nového o mém rodném
Růžena Hrubá, Zdice:
"Protože jsem patriot Zdic, tak jsem se s velikou městě. Byl to krásný výlet do minula. Za uskutečnění výstavy děkuji. Velice vhodným doplněním
výstavy bylo vydání knihy "Zdice na starých fotoMùSTSKÉ KINO ZDICE
grafiích" a knihy "Dějiny kostela", která vypráví
- PROGRAM LISTOPAD 2006
o založení Zdic a přilehlých obcí a o dění v obci po
několik století."
Sobota 4. 11. KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Ladislav Zvonař, Zdice:
Nová česká komedie režiséra Jana Hřebejka.
"I když jsem zapůjčil několik fotografií na výstavu,
Přístupno od 15 let.
byl jsem potěšen množstvím dalších exponátů, které
Sobota 11. 11. BESTIE KARLA
pro mne byly dosud neznámé. Výstava, která dokuSkutečný příběh vražednice českého původu Karly
mentuje minulost Zdic, by neměla být ojedinělou, ale
Homolky a jejího manžela. Přístupno od 15 let.
měly by následovat další podobného zaměření."
Sobota 18. 11. LET č. 93
Marie Červená, Zdice:
Drama letadla, které nezasáhlo svůj cíl. 11. září
"Viděla jsem na fotografiích Zdice, jak si je pa2001 ve filmové podobě.
Přístupno od 15 let.
matuji z mého dětství a srovnávala jsem s dnešSobota 25. 11. HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
kem. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na rozNová česká komedie režisérky Věry Chytilové.
voji našeho města."
Přístupno od 12 let.
Jaroslav Cipro, Beroun:
Začátek promítání v 18 hod.
"S potěšením a pokorou jsem odcházel z výsta-

Nad školními fotografiemi se vzpomínalo na učitele i spolužáky.
2x foto: Sm
vy "Staré fotografie vyprávějí". Díky všem, kteří ji
připravili a všem, kteří zapůjčili fotografie, se podařilo shromáždit a zveřejnit soubor dokumentů
o městečku ležícím v údolí mezi Studeným,
Knihovem a Samohelkou. Věřím, že výstava nebyla posledním počinem kulturní komise a úspěch
výstavy povzbudí jak celou veřejnost, tak i komisi
v otvírání dalších pohledů do minulosti Zdic."
Marie Hrabáková, Plzeň:
"Líbilo se mi uspořádání výstavy. Při prohlídce
fotografií se mi vybavovaly vzpomínky ze školy,
ze sletu a vůbec vzpomínky na dřívější Zdice
a události v nich. Bylo by dobré v pořádání takových výstav pokračovat."
P.S.
Kulturní komise děkuje mnohokrát všem spoluobčanům, kteří zapůjčili fotografie na uvedenou
výstavu. Jsme si vědomi toho, že bez vaší ochoty
by se ji nepodařilo uskutečnit. Věříme, že vás
město Zdice bude moci o spolupráci požádat
i v příštím roce.
Jana Smíšková

SPOLEâENSKÁ RUBRIKA
ÎIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubilea v měsíci listopadu 2006 oslaví:
80 let - Věra Kopecká, Zdice
80 let - Ladislav David, Zdice
81 let - Běla Nademlejnská, Zdice
81 let - Marcela Lhotáková, Zdice
81 let - Miloslav Čepela, Zdice
82 let - Vilma Zajícová, Zdice
85 let - Anna Holečková, Knížkovice
86 let - Miroslava Doubravová, Zdice
86 let - Otto Skalák, Zdice
86 let - Marie Staňková, Zdice
87 let - Antonie Kadlečková, Zdice
89 let - Josef Matyáš, Zdice
Všem gratulujeme, přejeme hodně zdraví a spokojenosti. Matrika a SPOZ MěÚ Zdice

Spoleãensk˘ klub Zdice vás zve:

VZPOMÍNKA
Dne 23. října
uplynulo již
dlouhých 15 let,
kdy nás navždy opustil
náš milovaný
VLADIMÍR HAVRDA.
Vzpomeňte s námi. Manželka
a synové s rodinami.

NARODILI SE
23. 9.
27. 9.
29. 9.
14. 10.

Lukáš Orlík, Zdice
Klára Spoustová, Zdice
Eliška Fortelková, Zdice
Liliana Pechátová, Zdice

Čt 16. 11. Besedu s redaktorem TV Nova STANISLAVEM MOTLEM. Téma besedy - "MRAKY
NAD BARANDOVEM". Toto téma jste mohli vidět v pořadu Na vlastní oči - TV
Nova a také vyšlo v knižní podobě. V rámci besedy si budete tuto knihu moci zakoupit a nechat podepsat od autora. Kino Zdice - od 18 hodin. Vstupné zdarma!!!

OPUSTILI NÁS
25. 9. Božena Drmlová, Zdice 95 let

PODùKOVÁNÍ
Děkuji touto cestou z celého srdce všem, kteří se
přišli rozloučit do hořovické obřadní síně s mojí
drahou babičkou, paní BOŽENOU DRMLOVOU.
Za vřelá slova útěchy, květinové dary milované
babičce na rozloučenou a za vzpomínku děkuje
jménem celé rodiny Ladislav Holeček.

❁❁❁❁❁

Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní JAROSLAVOU ČERNOU
z Libomyšle. Za tichou vzpomínku děkují manžel
František a rodina.

St 6. 12. Folkový koncert tria - Vlasta Redl, Slávek Janoušek a Jaroslav
Samson Lenk. Jako host v programu vystoupí Petra Šany Šanclová. Program
koncertu je sestaven dle společného CD tria BARVY DOMOVA. Kino Zdice
od 19,30 hod. Vstupné 160,-Kč. Předprodej vstupenek: Společenský dům
Zdice po - pá 7 - 15.30 hod. tel.: 311 685 186, 603 382 191.
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Vzpomínka na minulé a souãasné Zdice
Kdykoliv projíždím Zdicemi, vybaví se mi zážitek starý 60 let. Odehrál se v době, kdy po
hlavní zdické komunikaci jezdilo více koňských
potahů než aut a kdy popovičtí občané měli větší vztah ke Zdicím než k Berounu.
Cestou pod Knihovem chodívali popovičtí do
Zdic na nákupy, muži k holiči a ženy ke kadeřnici,
na pedikúru, pro měsíční školní vlakovou jízdenku,
na divadla, taneční zábavy nebo jen tak na procházku. Děti z obou míst se společně koupávaly u
Gabrielovic jezu. Jednou na sklonku léta nás popovičáky pozvaly kamarádky ze Zdic na pouť, nevím
již přesně, nešlo-li o posvícení. "Na akci" jsem vyrazila s kamarádkou a již pod Knihovem jsme obě
slyšely veselé křičení a pískání. Na prostranství
před kostelem bylo plno krámků a atrakcí, mezi
kterými vynikal vysoký řetízkový kolotoč. A právě
v těchto místech nastal veliký chaos. Dva muži,
podle oblečení od kolotoče, nesli zraněného kolegu, podle vzhledu také pouťového podnikatele, kte-

rý měl natržené prsty u nohy. Prý bosky mazal
ozubené kolo na vrcholu kolotoče a nezajištěnost
stroje se mu stala osudnou. Odmalička trpím fobií
na krev. Udělalo se mi špatně a z výletu nebylo nic.
Jak jsem došla domů, nevím. Dlouhou dobu jsem
se Zdicím vyhýbala. Neblahou vzpomínku mi po
letech pomohla vytlačit z mysli touha po návštěvě
představení divadelní hry Jiřího Voskovce a Jana
Wericha s hudbou Jaroslava Ježka Svět patří nám,
nastudované a mistrně zahrané ochotnickým spolkem ve Zdicích ...... povedlo se.
Dnes už do Zdic nejezdí vysoký řetízkový kolotoč
a divadelní ochotníci už hry Osvobozeného divadla
také nehrají. Je tam ale zase něco jiného, co stojí za
návštěvu. Např. koncem letošního srpna byla hezká
výstava fotografií na městském úřadě a v září zase
koncert dechové hudby na Poncarových Zdicích.
Změny prodělává celá naše společnost. Věřím,
že proměny Zdic budou vždy jen k radosti a pohodě jejich obyvatel.
Jitka Kuncová, Popovice

Divadelní pﬁedstavení pro dûti
Mateřské centrum Sluníčko při Mateřské škole Zdice, Zahradní 801, zve děti a jejich maminky na dvě akce:
- v úterý 7. listopadu v 9.45 hod. se uskuteční cirkusové vystoupení společnosti pana Šmída - Klaun
a jeho kamarádi. Vstupné 35,- Kč.
- ve středu 8. listopadu přijede zahrát pohádku O Budulínkovi Divadelní společnost Úsměv
z Chotěboře. Začátek představení v 8.45 hod.. Vstupné 40,- Kč.
Více zajímavostí o Mateřské škole v Zahradní ulici se můžete dozvědět na internetové adrese:
www.materska-skola.cz/zdice.
Zdeňka Pacourková

Îivot v Domovû dÛchodcÛ ve Zdicích
Statistiky říkají, že světová populace stárne,
délka života se prodlužuje. To svědčí o lepší výživě a vyspělejší lékařské péči. Tento trend se
nevyhnul ani České republice ani Domovu důchodců ve Zdicích. Je to patrné ze stále rostoucího počtu žádostí o umístění do Domova důchodců V Zahradách. Žádosti přicházejí nejen
od zdických rodáků a starousedlíků, od zájemců z Berounska, z Prahy, vzdálených okresů
z celých Čech, ale i z ciziny. Je nám skutečně líto, že není možné všechny zájemce okamžitě uspokojit. Domov má stále jen 70 lůžek v 55 pokojích, a tak se čekací doba prodlužuje.
Posláním Domova důchodců V Zahradách
Zdice je vytvoření nového domova, který umožní
prožití bezpečného a spokojeného stáří. Pomůžeme
při další seberealizaci našich obyvatel aktivním zapojením do života ve městě a udržením vzájemných kontaktů s rodinou a přáteli. Že tomu tak je
a že se nám to skutečně daří plnit, potvrzují sami
obyvatelé domova. Když se vracejí například z pobytu v nemocnici, radují se, že už jsou zase doma.
Náš domov, ač vypadá navenek jako tichý dům,
uvnitř "žije". Na jedné straně klidným životem
obyvatel, na druhé straně pracovně - v recepci, prádelně, na úklidu, v kuchyni, kde se vaří obědy i pro
pečovatelskou službu.
Ten, kdo má zájem, může začínat každé ráno už
před snídaní svůj den ranní rozcvičkou. Po společné snídani v jídelně nebo v soukromí na pokoji, je
možné si vybrat podle vlastního zájmu nějakou dopolední aktivitu. Někdo se rád dívá na televizi, jiný
si vybírá v knihovně knihu, luští křížovku, řeší sudoku nebo si jen tak povídá se sousedem, jinému
se líbí opatrovat květiny, kterých je v domově dost.
Zájem je i o pracovní terapii, kde se šije, plete, háčkuje, vyšívá, povídá, pije káva,... Hotové výrobky
slouží k zútulnění domova, ale také k radosti ji-

ných. Jednou za čas vozíme ušité hračky dětem na
onkologické oddělení do nemocnice v Motole. Ve
městě můžete potkávat obyvatele domova důchodců na vycházce nebo na nákupu samostatně nebo
s doprovodem. Za tímto účelem - doprovodu do
města, čtení a popovídání si - bychom uvítali i dobrovolné pracovníky.
Jiní se dopoledne věnují rehabilitaci pod odborným vedením fyzioterapeutek - celkové nebo částečné perličkové koupeli, celkové nebo částečné
masáži, elektroléčbě, léčbě ultrazvukem, parafinem, soluxem, aromaterapii, rehabilitačnímu cvičení v tělocvičně, na lůžku nebo invalidním vozíku,
nácviku chůze a další. Taková rehabilitace je srovnatelná s lázeňskou péčí. Dle přání klientů je zajištěna během dne osobní hygiena a čistota lůžka.
Obyvatelé si velmi rychle a rádi zvykli na přítomnost dětí na dětském hřišti na zahradě domova.
I když s nimi většinou nejsou v přímém styku, sledují je z oken domova a radují se, že dneska zase přišla maminka s tou holčičkou, co se ráda houpe nebo
sledují, jak ten čiperný klučina staví hrad z písku.
Po obědě si každý rád odpočine, na odpolední
hodiny je připraveno několik dalších možností rozptýlení - poslech audiokazet, sledování společné
televize, pečení na příští den pro kavárničku, opět
další vyžití podle zájmu jednotlivce. Večer může
každý uléhat spokojeně a v bezpečí.
V těchto pár řádcích není možno vypsat všechno, čím náš domov žije. Naším předsevzetím je
stále naše služby zkvalitňovat. Toto je i v souladu
s novým zákonem o poskytovaných sociálních
službách, který bude uveden v platnost od nového
roku. My, zaměstnanci, si přejeme, aby se u nás
skutečně doma cítil každý nový obyvatel. Proto také všechny zájemce srdečně zveme na prohlídku
našeho domova.
Věra Knapová, sociální pracovnice

ZÁJEZD
DO SKLÍPKU
Společenský klub Zdice a Cestovní agentura
Věra Spalová - Svatá pořádají 2 denní zájezd
na Moravu do vinného sklípku.
Termín zájezdu: so 4. 11. - ne 5. 11. 2006
Sobota 4. 11.
odjezd v 7.00 hod. Zdice
- ostatní zastávky na trase dle požadavků
- Střechov - zastávka v Motorestu na občerstvení
- Jihlava - prohlídka podzemí se zvláštním
světelným výjevem
- oběd
POSLEDNÍ
- Hustopeče
- ubytování ve 2-3 lůžko- VOLNÁ MÍSTA !!!
vých pokojích s vlastním sociálním zařízením, volný program
- v 18.45 hod. společný odchod do vinného sklípku - degustace, teplá a studená večeře, konzumace vína, hudba
Neděle 5. 11.
- po snídani (v ceně zájezdu) odjezd
- Slavkov - prohlídka zámku
- oběd
- návrat v podvečerních hodinách
Cena zájezdu: 1.280,- Kč - zahrnuje dopravu,
ubytování, pobyt ve sklípku včetně uvedených
služeb (jídlo, víno, hudba), snídani. Nezahrnuje
- obědy a vstupy do kulturních zařízení.
Přihlášky a veškeré informace:
Společenský klub Zdice - Přemysl Landa,
Husova 369, 267 51 Zdice - tel.: 311 685 186,
603 382 191.

Zdické meteorologické
okénko
V měsíci září 2006 bylo 10 dní jasných, 5 dní
skoro jasných, 7 dní polojasných, 3 dny oblačné,
3 dny skoro zatažené a 2 dny zatažené. Celkem
bylo 12 dní letních s teplotou od 25° C do 29,9° C
a 1 den tropický s teplotou nad 30° C.
Nejnižší teplota vzduchu: 3,8° C 10. 9. (neděle),
4,8° C 9. 9. (sobota), 5° C 11. 9. (pondělí), 5,7° C
21. 9. (čtvrtek).
Nejchladnější den: pátek 9. 9., kdy se teplota pohybovala od 4,8° C do 21,2° C.
Nejvyšší teplota vzduchu: 30,4° C 7. 9. (čtvrtek),
27,2° C 15. 9. (pátek), 26,6° C 17. 9. (neděle),
26,5° C 2. 9. (sobota), 26,4° C 14. 9. (čtvrtek).
Nejteplejší den: čtvrtek 7. 9., kdy se teplota pohybovala od 11,2° C do 30,4° C.
Průměrná teplota vzduchu za měsíc září: 18,97° C.
Pro zahrádkáře: Teplota země v hloubce 10 cm
se v měsíci září pohybovala od 15,2° C do 18,8° C.
Průměr zemní teploty za celý měsíc: 16,41° C.
Nejnižší tlak vzduchu: 1009 hPa 15. 9. (pátek).
Nejvyšší tlak vzduchu: 1030 hPa 9. a 10. 9. (sobota, neděle).
Největší dešťové srážky na 1 m2: 1,9 l vody 3. 9.
(neděle), 1,10 l 8. 9. (pátek).
Celkem v měsíci září napršelo: 3,45 l vody na 1 m2.
Zaznamenána 1 bouřka.
Poznámka:
- Podle Hydrometeorologického ústavu v Praze takové sucho, jako v tomto měsíci, nebylo zaznamenáno za posledních 40 let.
- Dne 7. 9. bylo možno pozorovat kolem 21. hodiny částečné zatmění Měsíce zemským stínem.
Zakryta byla asi 1/5 měsíčního kotouče.
Josef Hůrka
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Nav‰tívili jsme Vysokou a Le‰etice
Záběr interiéru vily Rusalka. Antonín Dvořák III. u pianina, které
si zakoupil
jeho dědeček v roce
1884. Skladatelova
busta je dílem sochaře
J o s e f a
Mařatky.
Letošní měsíce září a říjen byly štědré na pěkné prosluněné dny, kdy
příroda nešetřila nádherným zbarvením, které by možná nedokázali, tak
skvěle jako ona, namalovat ani vynikající malíři. Prožili jsme dny, které
přímo vyzývaly k návštěvě přírody a památek. Krásným dnem byl i pátek 22. září, kdy se uskutečnil zájezd do Vysoké a Lešetic, dvou obcí nacházejících se nedaleko Příbrami.
Vysoká je místem, které je spojené s pobytem génia české hudby Antonínem Dvořákem. V obci, ležící v malebné zalesněné krajině, našel skladatel na více než dvacet let svůj druhý domov. Je známo, že jeho švagrem byl
hrabě JUDr. Václav Kounic, který jako majitel vysockého panství nechal postavit u lesa malý zámek s rozsáhlým parkem a jezírky, což je dnešní
Památník A. Dvořáka. Skladatel ke Kounicovým často zajížděl a pobýval ve
správcovském dvorci na kraji obory. Roku 1884 koupil od svého švagra pozemek se špýcharem a proměnil ho v útulný venkovský domov, nesoucí název
vila Rusalka. A právě návštěva tohoto místa a setkání s posledním skladatelovým žijícím vnukem - Antonínem Dvořákem III., byly cílem našeho zájezdu. V poutavém vnukově vyprávění jsme se dověděli mnoho zajímavého.
Procházeli jsme s pokorou místy, kudy kráčela historie české hudby. Další poznatky nás čekaly v Památníku A. Dvořáka, kde nás zaujal velice dobře udělaný film o skladatelově životě. K pěknému zážitku z filmového dokumentu,
podmalovaného Dvořákovou hudbou, přispělo průvodní slovo namluvené

O vybudování Památníku Vojna v Lešeticích rozhodla vláda v roce 1999.
2x foto: Sm.
podmanivým hlasem Otakara Brouska.
Druhým cílem našeho zájezdu byl Památník Vojna v Lešeticích, pobočka
Hornického muzea v Příbrami. Byl zpřístupněn veřejnosti 18. května 2005
u příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Vznikl na místě bývalého pracovního tábora Vojna v prostoru těžby uranové rudy. Zajatecký tábor z let 1947 1949 pro německé válečné zajatce, který byl přeměněný na tábor nucených
prací v období 1949 - 1951, následně sloužil jako vězeňské zařízení pro politické vězně komunistického režimu z let 1951 - 1961. Tábor Vojna se jako jediný ze šestnácti podobných zařízení na Příbramsku, Jáchymovsku
a Slavkovsku dochoval dodnes a po náročné rekonstrukci mu byla zčásti vrácena jeho původní podoba. Památníkem nás provázel pan František Zahrádka,
politický vězeň 50. let, který sám příšerné podmínky v táboře Vojna zažil. Na
těžbě uranové rudy zde pracovalo mnoho politických vězňů.
Památník Vojna je němým svědkem neslavné části naší nedávné historie. Je
varovným mementem pro budoucí generace. Měl by být trvalým připomenutím zločinů, které se tehdy děly těm, kteří se nechtěli smířit s pošlapáváním
demokracie a lidských práv.
Oběma našim průvodcům patří veliké poděkování. Všichni účastníci zájezdu velice oceňovali jejich ochotu, s jakou se nám věnovali. Přejeme jim hodně zdraví, aby mohli nadále provázet hodně dalších spokojených návštěvníků.
Jana Smíšková

Herec Václav Vydra (1876 - 1953) a Zdice
Významný český herec
Václav Vydra, který se narodil 29. dubna před 130
lety v Plzni, má své rodové
kořeny nedaleko Zdic, a to
v blízké Svaté, kde se narodil jeho otec i matka. Sám
jako začínající herec u kočovné společnosti navštívil
Zdice v roce 1893 a tuto
návštěvu zaznamenal ve svých vzpomínkových
knihách "Prosím o slovo" a "Má pouť životem
a uměním". V první uvedené knize píše:
"Byl jsem dva měsíce u divadla, když jsme se
ocitli se společností ve Zdicích. Odtamtud jsem si
zašel do Svaté, rodné obce svých rodičů. Navštívil
jsem tam svou bábu ze strany otcovy. Seděl jsem
v chalupě u kávy s buchtou, bába se ptá, kde že se
tu beru. A já, že hraji divadlo ve Zdicích. Bába rozevřela oči i ústa a zděšena vyrazí pološeptem:
"U divadla?" Pak už toho moc neřekla.
Já se vyptával na to a ono, na toho a onoho mezitím co jsem pil bábinu kávu a jedl její buchtu.
Potom nastala pauza. Babička, na prsou sepnuté
ruce, kývá hlavou, dívá se na mne a vypraví ze sebe těžce: "Dítě, dítě, a nebojíš se, že se zabiješ,
když po tom provaze chodíš?"
Vyvalil jsem na ni oči, ale hned pochopil. Tak tohle ona si představovala pod pojmem: divadlo! Inu

ano, jiného ani nemohla znát. Věděl jsem, že by trvalo dlouho, než by pochopila, kdybych jí vysvětloval,
že je také ještě jiné divadlo kromě provazolezectví."
V druhé knize, která vyšla v roce 1940, vzpomíná na Zdice takto:
"Zdice, které jsou dnes u srovnání se Zdicemi
před 50 lety velikým městem, měly charakter nespořádané vesnice. Hrálo se naproti kostelu v hostinci u Pánků (pozn.: dnes radnice). Nouze o byty
bývala většinou všude, ale tady obzvláště. Po dlouhém hledání ujal se mne poctivý švec. Ukázalo se
později, že jsme nějak hodně vzdálení příbuzní.
Zastavuji se u Zdic obzvláště proto, že jsem tam
hrával onu roli, která se počítá mezi role první neboli hlavní: starý rytíř v Macháčkových Ženiších".
Tolik ukázky z uvedených knih. Mne samozřejmě
zaujala zmínka o vzdáleném příbuzném ve Zdicích,
a proto jsem prohlédl matriky fary v Hudlicích z poloviny 19. století. Zde jsem nalezl křestní a rodné zápisy obou rodičů Václava Vydry. Otec Václav se narodil 29. 9. 1852 ve Svaté čp. 61, nikdo z jeho předků nepocházel ze Zdic (jeho děd Matěj přišel do
Svaté někdy na začátku 19. století odněkud z okolí
Broum). Matka Kateřina, rozená Sládková, se narodila 10. 7. 1854 ve Svaté čp. 58. Zápis u jejího otce
ale jasně udává - Josef Sládek, kovář ve Svaté čp. 58
- syn Dominika Sládka, mistra krejčího ve Zdicích
čp. 93 a matky Anny, dcery Jiřího Holečka, sedláka
ve Zdicích čp. 25. Děd Václava Vydry - J. Sládek - se

dle matriky narozených
skutečně narodil ve
Zdicích 28. 5. 1825.
Mohli bychom pokračovat dál v této genealogii
předků Václava Vydry ve
Zdicích, ale to není účelem
tohoto článku. Ale skutečnost, že pozdější člen
Vinohradského divadla v
Praze a dále člen činohry
Národního divadla a od roku 1946 národní umělec
Václav Vydra měl vedle
Svaté své předky i ve Malý Václav Vydra
Zdicích, je jistě zajímavá. s maminkou.
Jeho herecké umění je zachyceno i v některých filmech
pro pamětníky, např. Vojnarka (1936), Bílá nemoc
(1937), Naši furianti (1938), Cech panen kutnohorských (1938), Směry života (1940), Okouzlená (1942).
Také jeho syn Václav byl hercem. A kdo by neznal
jeho ženu, nezapomenutelnou herečku Danu
Medřickou. V rodové herecké tradici pokračuje i jejich syn Václav Vydra, oblíbený představitel filmových rolí i divácky úspěšných televizních seriálů.
Když tento vnuk protagonisty mého článku navštívil
před rokem 3. listopadu 2005 Zdice a pobesedoval
v místním společenském domě s občany, pravděpodobně netušil, že ve Zdicích měl v minulosti své
předky. Přiznám se, tehdy jsem to nevěděl ani já.
Ladislav Zvonař
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IX. roãník závodÛ kynologÛ
"O putovní pohár mûsta Zdice" minulostí
V sobotu 14. října se za účasti 32 kynologů z
Prahy, Dobříše, Hořovic, Rožmitálu pod
Třemšínem, Hrádku u Rokycan, Vlašimi,
Březnice, Sedlčan, Chrustenic a jediného zástupce Zdic Miroslava Holotiny uskutečnil již
IX. ročník tohoto závodu.
Vydařené počasí a pěkná účast závodníků slibovaly urputný boj na stopách, poslušnosti a obraně.
Úspěšná a dlouhodobě připravovaná organizace
závodu včetně občerstvení nemohla skončit jinak
než úspěšným zakončením. Při závěrečném ceremoniálu předával ceny starosta města Zdice Mgr.
Miroslav Holotina. Poděkování za pěkný závod patří také rozhodčím Zdeňku Fibrichovi z Rokycan
a Haně Golhové z Prahy, a v neposlední řadě organizátorům závodu a sponzorům, kteří závod dotovali jak finančně, tak materiálními cenami.
Absolutním vítězem IX. ročníku závodu "O putovní pohár města Zdice" se stal Petr Pokorný se
psem Arem z Hrádku u Rokycan.
Vítězové jednotlivých kategorií:
ZM:
1. Věra Čermáková, pes Duma, Praha, 138 bodů
2. Pavel Čížek, pes Akim, Hořovice, 131 bodů

3. Michaela Babiková, pes Arco, Příbram, 131 bodů
4. Miroslav Holotina, pes Atrey, Zdice, 131 bodů
ZVV1:
1. Petr Pokorný, pes Ar, Hrádek u Rokycan, 276 bodů
2. Marcela Dušková, pes Arny, Příbram, 273 bodů
3. Eva Myslíková, pes Arina, Příbram, 271 bodů
4. Dana Petrusová, pes Brix, Dobříš, 266 bodů
ZVV2:
1. Radek Kubeček, pes Ricky, Sedlčany, 265 bodů
2. Jaromír Vaškák, pes Fil Bornek, Dobříš, 261 bodů
3. Roman Vaněk, pes Jerry Lee, Chrustenice, 254 bodů
4. Václav Tejček, pes Cir, Hrádek u Rokycan, 251 bodů
Děkujeme sponzorům za pěkný závod: Město
Zdice, Alpro-bar, Auředník ložiska, s.r.o., Autodíly
Karel Kunc, Barkov, Biofaktory Praha, Domov důchodců Zdice, Drupol Zdice, Dům a zahrada, Elektro
Johan, Foliform, s.r.o., Jatka Zbiroh, JKH Skuhrov,
Knihkupectví Oty Pavla, Kovošrot Zdice, Město Zbiroh, Pekařství Johan Zdice, Smíšené zboží Prokopová,
Strabag, a.s., Beroun, Truhlářství Randová, Vetamix
Klatovy a Weber mlýn Hořovice.
Zdeněk Babor
Absolutní vítěz soutěže Petr Pokorný s německým
ovčákem Arem.
Foto: Zdeněk Babor.

V‰echny síly patﬁily závodu
Neděle 1. října byla pro
dobrovolné hasiče z našeho města malým svátkem.
Byl to den, kdy jsme pořádali II. branný závod
požárnické všestrannosti
- Memoriál J. Košťálka
a P. Hněvkovského, na který byli pozváni dobrovolní
hasiči našeho okresu.
Pro soutěžící byla připravena trať ve velmi náročném terénu zdické střelnice.
Na sedmi stanovištích umístěných po trati bylo třeba plnit úkoly obvyklé v
branných závodech hasičského dorostu a mladých Černínské ženy na trati
hasičů. Patřila sem střelba závodu. Foto: M. Pollak.
ze vzduchovky, určování azimutu, zdolávání vodorovného lana přes vodní příkop, hod granátem na
cíl, uzlování, zdravověda i závod požárních dvojic
s rozvinutím jednoduchého hadicového vedení.
Plnění těchto úkolů, které spolu s náročnou cca
3 km tratí daly soutěžícím družstvům jak se patří
zabrat, bedlivým okem hodnotili rozhodčí v hasičském sportu. Kromě rozhodčích ze SDH Zdice
nám pomáhali i rozhodčí SDH Králův Dvůr, SDH
Cerhovice, SDH Komárov a SDH Hředle.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem 9 družstev
mužů (1x SDH Bavoryně, 1x SDH Černín,
1x Hředle, 2x Komárov, 1x Králův Dvůr, 1x Zdice
a 2x Žebrák).
Překvapením závodu se stala i dvě soutěžní
družstva žen (1x SDH Černín a 1x SDH Králův
Dvůr), pro které byl závod ještě náročnější, protože plnily všechny úkoly stejně jako fyzicky lépe
vybavení muži.
Je opravdu potěšitelné, že lze i v letošním roce
pochválit všechny přítomné za opravdu pěknou,
přátelskou atmosféru závodu. Přes nepřízeň počasí
to byl vydařený závod, kdy se časy na trati pohy-

Členové SDH Zdice těsně před startem závodu.
Foto: Sm
bovaly od 14 do 24 minut. Dlužno však podotknout, že celkovým hodnocením notně zamíchaly
trestné minuty, nasbírané na trati při plnění jednotlivých disciplín.
A zde vidíte celkové pořadí:
1. SDH Komárov A
2. SDH Hředle
3. SDH Černín - ženy !!!
4. SDH Žebrák A
5. SDH Černín 6. SDH Králův Dvůr
7. SDH Žebrák
8. SDH Zdice
9. SDH Králův Dvůr - ženy !!!
10. SDH Bavoryně
11. SDH Komárov B
Poděkovat za pohodový průběh soutěže je třeba
veliteli soutěže kap. Jiřímu Košťálkovi, všem soutěžícím, rozhodčím a jejich pomocníkům i technické četě SDH Zdice, která připravila trať a byla platným pomocníkem i v průběhu soutěže.
Tak kamarádi za rok se zase sejdeme u nás!
Eva Petrenková

·patnû utajené houby
Nemocnice v Hořovicích před svým rozšířením měla kolem budov parčík na procházky pro
pacienty, kteří mohli opustit nemocniční lůžko.
V malých remízkách lesních stromů a bříz
za klimaticky příhodných podmínek rostly
i hříbky. Vím, o čem mluvím, protože v sedmdesátých letech, dnes už minulého století, jsem
tam byl několikrát hospitalizován.
Při jedné z odpoledních procházek k mému překvapení náhle objevím 10 malých hříbků.
Současně v témže týdnu ukazoval v televizi oblíbený divadelní a filmový herec Bohuš Záhorský,
bývalý člen Národního divadla, jak na své chatě
urychluje růst hub. Každou nalezenou houbu přikryl sklenicí od zavařenin. Podle jeho slov do druhého dne nápadně zvětšily svůj objem i výšku.
Následujícího dne měli přijít na návštěvu spolupracovníci z Prahy. Chtěl jsem je mile překvapit,
a proto se obracím na personál v kuchyni s prosbou
o zapůjčení 10 sklenic od zavařenin. Bylo mě vyhověno s logickým dotazem, nač jich tolik jako pacient potřebuji. Nějak se to tehdy zamluvilo, leč
lidskou zvědavost to určitě neukojilo. Hříbky jsem
ve vší tajnosti podle hercova návodu přikryl.
Druhého dne bylo nádherné počasí. Spolupracovníci, jak slíbili, tak přijeli a nabídnutá procházka kolem nemocnice jim přišla vhod před sezením na nemocničním pokoji. Nedočkavostí jsem
jenom hořel. První sklenice byla prázdná, druhá
prázdná, třetí a další rovněž tak. Do mého hlubokého zklamání ještě zazněla poznámka pražského
přítele: "Který blbec tady rozházel ty sklenice." Po
klesnutí vysokého tlaku, který ve mně poznámka
vyvolala, se přiznávám, že jsem to byl já, kdo je
sem dal a vysvětluji všem přítomným smysl mého
počínání. Jen díky tomu, že jedna spolupracovnice
vzápětí nachází dva malé hříbky, ovšem úplně na
jiném místě, mně bylo snad uvěřeno a odpuštěno.
Nepochybuji o tom, že některý zaměstnanec
v nemocniční kuchyni, či jiný nežádoucí pozorovatel se při vzpomínce na můj pokus s urychlením růstu hub směje dodnes.
Josef Hůrka
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KADE¤NICTVÍ
DÁMSKÉ
PÁNSKÉ
DùTSKÉ

Kde?
Havlíãkova 783
(proti potravinám
na sídli‰ti)

Bez objednání

Nízké ceny
Sud˘ t˘den - dopoledne
Lich˘ t˘den - odpoledne

Smí‰ené zboÏí
PODSKALSKÁ Milu‰e
NIKDE NENÍ LEVNùJI
Máslo - 19,90 • Poliãan, Herkules - 139,90
Flora - 20,90 • Hera - 12,90 • ·unka - 89,90
Debrecínka - 139,90 • Párky labuÏnické - 49,90
·pekáãky od soukr. - 69,90 • Vysoãina - 99,90
Paprik. klobása - 59,90 • Kladenka - 139,90
Rum, vodka - 79,90 • Mléko jihoãeské - 12,90
Tavené s˘ry 5 druhÛ - 19,90 • Kabanos - 49,90
Telecí párky - 49,90 • Eidam cihla - 99,90
2 l limo - 6,90 • 2 l voda - 5,90 • Káva - 4,90
Tûstoviny 4 druhy - 7,90 • Perníky - 3,90
Pivo Staropramen - 8,50 • Pivo Mû‰Èan - 4,90
Ohromn˘ v˘bûr cukrovinek na Mikulá‰e!!!
Jedinû u nás !!!
90 druhÛ ãaje
60 druhÛ su‰enek • 60 druhÛ znaã. vín
30 druhÛ ãokolád • 50 druhÛ jogurtÛ
40 druhÛ ãokol. tyãinek • 25 druhÛ bonbonier
Levné krmivo pro psy a koãky 8 kg za 129,90

Tenisové
soustﬁedûní
tentokráte
na kolech
Je konec září, hlavní
tenisová sezóna je za námi. Tenisové rakety
jsme na chvíli "zahodili" do kouta, sedli na kola a vyrazili směr Líšná
u Zbirohu. Byli jsme
ubytováni v krásném
rekreačním
zařízení
uprostřed lesů. Kromě
posledního dne nás po
celou dobu hřálo teplé
podzimní sluníčko.
Každý den začínal řádným protažením a výklusem do lesa, abychom byli lépe připraveni na dopolední běhací trénink zaměřený na rozvoj vytrvalosti a síly. Po obědě jsme vyráželi na kolech prozkoumat okolí. Tréninkový den končil pořádným
strečinkem nebo power jógou. V sobotu odpoledne
jsme uspořádali cyklo časovku do vrchu, která začínala u kempu ve Skryjích a měřila 8,8 km. Nikdo
se nenechal zahanbit. Čekání na oběd či večeři
jsme si zpříjemnili volejbalem a fotbálkem. Večer

Foto: Archiv tenistů.
nechyběl ani oblíbený táborák s nezdravými špekáčky. A večerní schovávaná nás přesvědčila, že si
rádi hrají malí i velcí. I když nám poslední den pršelo, děti se nenudily. Připravili jsme pro ně zajímavou překážkovou dráhu v jídelně. Myslím, že se
všem dětem na soustředění líbilo a už se těšíme na
další, které bude před Vánocemi na horách.
Michaela Slezáková

Husovo nám. 38, Beroun
(budova âSOB), tel. 311 611 072
realit y.majer@rkmajer.com
mobil: 606 781 468
Jsme realitní kanceláﬁ s nejvût‰í nabídkou nemovitostí na Berounsku.
N a t r h u s n e m o v i t o s t m i p Û s o b í m e j i Ï o d r. 1 9 9 2 .
Pr o n a ‰ e k l i e n t y h l e d á m e n e m o v i t o s t i v B e r o u n û a ‰ i r o k é m o k o l í .
Kompletní sluÏby vã. zaji‰tûní úvûru pro kupující jsou samozﬁejmostí.

Hledáte nebo prodáváte nemovitost?
K o n t a k t u j t e n á s , v y ﬁ e ‰ í m e Va ‰ i s i t u a c i s b y d l e n í m !

PŘIJMEME DO TRVALÉHO PRACOVNÍHO POMĚRU

NA PROVOZY BEROUN a HOŘOVICE

ŘIDIČE AUTOBUSŮ
Nabízíme možnost bezplatného rozšíření řidičského oprávnění z C na D
podrobnosti sdělí personální oddělení: tel. 311 653 717, jhrselova@probo.cz
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